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) ِقيَل َلَها اْدُخِلي الصْرَح فـََلما رََأْتُه 43(( َوَصدَها َما َكاَنْت تـَْعُبُد ِمْن ُدوِن اللِه ِإنـَها َكاَنْت ِمْن قـَْوٍم َكاِفرِيَن (
َها قَاَل ِإنُه َصْرٌح ُمَمرٌد ِمْن قـََوارِيَر قَاَلْت َرب إِ  ني ظََلْمُت نـَْفِسي َوَأْسَلْمُت َمَع َحِسَبْتُه ُلجًة وََكَشَفْت َعْن َساقـَيـْ

  ) ))44ُسَلْيَماَن ِللِه َرب اْلَعاَلِميَن (
   أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

  .]38))[النمل:َقاَل يَا َأيـَها الَمَألُ َأيُكْم يَْأتِيِني بَِعْرِشَها قـَْبَل َأْن يَْأتُوِني ُمْسِلِميَن  قال اهللا تبارك وتعاىل: ((...
                 َأيُكْم يَْأتِيِني  يف هذا دليل على جواز اخلطاب إىل املبهم إذا كان يتعني بعد ذلك لقوله: ((

  ] ما قال: ائتين يا فالن؟ وهذا النوع من اخلطاب يرتتب عليه فوائد كثرية حكمية وخربية:38))[النمل:بَِعْرِشَها 
دى ابنيت هاتني، مث خيتار إحدامها مثلما فعل صاحب مدين مع فمنها مثًال: أنه جيوز أن يقول: زوجتك إح

  موسى.
  ومنها: أنه جيوز أن يقول: بعتك إحدى هاتني السلعتني بكذا، فيختار إحدامها.

  ، فيختار أحد الثمنني.نسيئةومنها: بعتك هذا بعشرة نقداً أو بعشرين 
ن زعم ذلك، فإن هذه بيعة واحدة؛ ألما مل يتفرقا وليست هذه املسألة األخرية من باب بيعتني يف بيعة خالفاً مل

  إال على إحدى البيعتني.
أن بيعتني يف ؟ يقتضي ايش وأيضًا بيعتان يف بيعة سبق لنا أنه جاء فيها نٌص صحيح صريح يف سنن أيب داود، 

) وهذا بيعة فله أوكسهما أو الربا  من باع بيعتين فيبيعة هي مسألة العينة؛ لقول النيب َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم: ( 
  ياولد صريح يف أن ذلك مسألة العينة.

  لو قال: ما مسألة العينة؟ أن أبيع الشيء عليك بثمن مؤجل مث أشرتيه منه بأقل منه نقداً، هذه مسألة العينة.
  نفس البائع يشرتيه؟ :الطالب
طاب حكمًا وخربًا املبهم، لكن بشرط أن يتعني فصار اآلن أنه جيوز اخل نعم. نفس البائع يشرتيه بأقل. الشيخ:

  قبل متام احلكم.
] يف هذا دليٌل على أنه جيوز لإلنسان أمام عدوه أن يظهر 38))[النمل:يَا َأيـَها الَمَألُ َأيُكْم يَْأتِيِني  هنا: ((

بعرشها احملّصن بال العظمة؛ ألن سليمان أراد بإحضار هذا العرش إظهار عظمته وقدرته، وأنه استطاع أن يأيت 
  العادة قصور امللوك ال بد أن تكون حمّصنة وعليها حرس ال سيما مثل العرش. ه كما جرتشك؛ ألن

  األصل على ذلك. وأما زعم املؤلف أنه إمنا أتى به ليتملكه فهذا ال دليل يف
  .....ما يرد عن هذا اشرتاط تعيني بالنسبة  :الطالب
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فالنة حصل التعيني، ما يصلح نقول: نكاح فقال: قبلت منك  .... بالتعيني، إال يصح العقدما أصًال  الشيخ:
  قبلت إحدامها.

كما أن البيع أيضًا بعتك بعشرة نقداً أو عشرين نسيئة تقول: بعشرين نسيئة، قبلت بعشرة نقداً. ال بد من هذا؛ 
  ألن إذا جاء القبول يعّني، املهم الكالم على اإلجياب.

] على أن سليمان عليه الصالة 38))[النمل:ُكْم يَْأتِيِني ِبَعْرِشَها قـَْبَل َأْن يَْأتُوِني ُمْسِلِميَن َأي  وفيها دليل ((
             والسالم إما أنه تفّرس أو أوحي إليه بأن هؤالء القوم سوف يأتونه. يعين: ملا رد الرسول باهلدية وقال:

َلَنْأتِيَـنـُهْم ِبُجُنوٍد ال ِقَبَل  (( َها َأِذلًة َوُهْم َصاِغُروَن فـَ ] ما جاءه اجلواب، 37))[النمل:َلُهْم ِبَها َولَُنْخرَِجنـُهْم ِمنـْ
  فطلب أن ُحيضر عشرها، مما يدل على أنه علم بأا ستأيت وقومها، ولكن من أين علم ذلك؟

َلَنْأتِيَـنـ  اليت تُرسل (( إما من وحي، وإما من فراسة؛ ألن مثل هذه العبارات ُهْم ِبُجُنوٍد ال ِقَبَل َلُهْم ِبَها فـَ
َها َأِذلًة َوُهْم َصاِغُروَن    ] ذه القوة يقتضي أن العدو يسمع وخيضع.37))[النمل:َولَُنْخرَِجنـُهْم ِمنـْ

إن كان بفراسة فهو دليٌل على جواز احلكم بالفراسة، وقد ذكرنا عدة مرات أنه جيوز احلكم على الشيء مبقتضى 
بل جيوز أن حيلف عليه مبقتضى غلبة الظن. والفراسة تؤدي إىل غلبة الظن، ولكن ليس جمرد الوهم  غلبة الظن،

  مقارنة.إما قرائن سابقة، وإما قرائن  .جيوز أن حتكم بالظن، بل ال بد للفراسة من قرائن تدل عليه
  وأما أن حتكم بشيء ما فيه قرينة فهذا حكم بالظن.

  ].39))[النمل:ن َأنَا آتِيَك بِِه قـَْبَل َأْن تـَُقوَم ِمْن َمَقاِمَك َوِإني َعَلْيِه َلَقِوي َأِميٌن قَاَل ِعْفريٌت ِمَن اْلجِ  ((
                قَاَل ِعْفريٌت ِمَن اْلِجن َأنَا آتِيَك  أوًال: يف هذه اآلية دليل على تسخري اجلن لسليمان؛ لقوله: ((

  .] هو أول من تكلم39))[النمل:بِِه 
  إىل الشام. - من اليمن- ثانياً: دليٌل على قوة اجلن؛ ألنه سوف يأيت ذا العرش العظيم، حيمله من سبأ 

] وهذه 39))[النمل:قـَْبَل َأْن تـَُقوَم ِمْن َمَقاِمَك  ثالثاً: دليل على سرعتهم وهو من أوصاف القوة؛ لقوله: ((
يمة بدليل أم يسرتقون السمع من السماء، وال يصل سرعة فائقة.. سرعة عظيمة، ومعلوٌم أم عندهم سرعة عظ

  إىل السماء إال من عنده سرعة هائلة عظيمة.
وفيه دليل على أنه جيوز لإلنسان أن يصف نفسه مبا اتصف به من صفات الكمال ترغيبًا أو ترهيباً، من أين 

َلَنْأتِيَـنـُهْم ِبُجُنوٍد ال ِقَبَل َلُهمْ  (( ] هذا ترغيباً،39))[النمل:َوِإني َعَلْيِه َلَقِوي َأِميٌن  يؤخذ؟ ((                  فـَ
] فيجوز هذا وهذا، لكن شرط أن يكون متصفاً به حقيقة، أما دعوى فال، فهذا مثلما قال يف 37))[النمل:ِبَها 

  ).المتشبع بما لم يـُْعَط كالبس ثـَْوَبي زور احلديث: ( 
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ها هذا ال شك أنه مزور باخلرب، ومزّور بالصفة إذا أخرب عن نفسه مبا ليس فاإلنسان الذي ميدح نفسه مبا ليس في
  ).كالبس ثـَْوَبي زور فيها، فاخلرب كذب وثبوت الوصف هذا للنفس مثًال كذب، فلذلك قال: ( 

  ؟.... :الطالب
داً تبلغه الَمِطي لو أعلم أحالعلماء أيضاً يتكلمون يف مثل هذا، مثل قول ابن مسعود: "  ....نعم مثله،  الشيخ:

  .أو كما قال" أعلم مني بكتاب اهللا لرحلت إليه
] 39))[النمل:َلَقِوي َأِميٌن  وفيه دليل على أن مدار العمل على هذين الوصفني ومها: القوة واألمانة؛ لقوله: ((

  خليانته.اليش ؟لضعفه، ومن ليس بأمني ال يتقن العمل أيضاً  ملاذا؟  ألن من ليس بقوٍي ال يتقن العمل
فقد يكون اإلنسان قوياً ويستطيع أن يعمل هذا العمل بكل سهولة، لكنه ليس بأمني فال يثق اإلنسان به، مث إن 

  على أحسن من هذا، لكن ما فعل ألنه خائن.العمل لو أنه أتقنه يبقى اإلنسان شاباً يقول: ميكن أقدر 
  يتقن العمل لعجزه، أيهما أشد لوماً؟ وكذلك أيضاً: لو كان اإلنسان أميناً لكنه عاجز فإنه لن 

  .....اخلائن أشد؛ ألن  :الطالب
اخلائن أشد، وهذا أيضًا عنده نوع خيانة ألن كونه يدخل يف العمل وهو ليس بقوي عليه، هذه ال شك  الشيخ:

ثنين وال إنك رجل ضعيف، فال تأّمرن على اأنه خطأ وخيانة، وهلذا قال النيب عليه الصالة والسالم أليب ذر: ( 
  ).تولين مال يتيم 

فاإلنسان الضعيف ما جيوز أنه يتدخل يف شيء أنه ما يستطيع إتقانه، ال سيما إذا كان يوجد يف الناس من 
صعباً، يريد أن يظهر ضعفه أمام  جثمهاحيسنه، فهذه تعترب خيانة لنفسه ولغريه، خيانة لنفسه ألنه يف احلقيقة 

  الناس.
َر َمِن اْسَتْأَجْرَت اْلَقِوي اَألِميُن  عماهلم وهو ال حيسنها ((وخيانة لغريه حيث تقّبل أ   ].26))[القصص:ِإن َخيـْ

إذا قال قائل: إذا اجتمع عندنا أربعة أشخاص: أحدهم قوي أمني، والثاين قوي غري أمني، والثالث أمني غري 
  قوي، والرابع ضعيف خائن.

  ضعيف مؤخر بال شك. هذان طرفان معلومان.القوي األمني مقّدم ما فيه إشكال، واخلائن ال
  بقينا: قوٌي خائن، وضعيف أمني.

  الضعيف األمني أوىل أن يقّدم. :الطالب
  يقّدم القوي؛ ألن هذا قصد اخليانة. :الطالب
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على حسب املهنة، إذا كانت من شأا تتطلب  ........الضعيف األمني يقّدم؛ ألنه سيؤدي عمًال  :الطالب
  فيقدم اخلائن. .....حتتاج إىل  ....م القوي، وإذا كانت القوة فإنه يقدّ 

  هذا هو الصحيح: يعين جيب أن ينظر أيهما أوىل مراعاة: الشيخ:
إذا كان يف عمٍل القوة فيه أظهر، فهنا يقدم القوي ألن القوي وإن كان عنده خيانة رمبا حتمله قوته على إتقان 

  وجد إال هو. ماالعمل ألجل أن يشتهر ذه القوة، مثالً 
  أما إذا كان املسألة ما حتتاج إىل عمل وقوة لكنها تتطلب األمانة، فهنا يقّدم األمني.

  طيب. هذا واضح إذا كان يف عملني أحدمها يظهر فيه قصد األمانة، والثاين يظهر فيه قصد القوة.
 أنفع للمجتمع من أمري ضعيف كاألمري مثًال. األمري يظهر فيه قصد القوة يعين: قوة األمري وإن كان غري أمني

أمني، والقاضي بالعكس.. القاضي األمانة يف حقه أظهر؛ ألنه إذا كان أمينًا وإن كان ضعيفًا الذي ينفذ ليس 
هو، مثلما عندنا يف عصرنا اآلن التنفيذ ملن؟ جلهة األمارة. القاضي حيكم، فإذا كان أمينًا فهنا قصد األمانة يف 

  وة. وعلى هذا فقس.القضاء أظهر من قصد الق
القوة واألمانة، فهذا حمل نظر، وال ميكن أن حنكم حبكٍم عام، بل إننا ننظر يف  هولكن إذا كان العمل يتعارض في

القضية املعينة فننظر. يعين: إذا تشاحا اثنان يف عمل يتطلب القوة واألمانة معاً، وال يظهر فيه فضل أحدمها على 
كم هنا حكماً عاماً، بل إمنا يُنظر يف كل مسألة خبصوصها، ويُنظر للقرائن ويُنظر اآلخر، حينئذ ما أستطيع أن أح

أيضاً لألشخاص ومن تظهر فيه القوة أكثر من ظهور األمانة يف الثاين، أو األمانة يف هذا أكثر من ظهور القوة يف 
  الثاين.

ة املعينة ونقول: يقّدم هذا على هذا، على كل حال هذه املسألة ما حنكم فيها حبكٍم عام، لن حنكم فيها بالقضي
  عندما حتصل القضية املعّينة.

  ماهي ؟ فاحلاصل إذاً: أقسام الناس باعتبار القيام بالعمل أربعة
  قوي أمني، وقوي خائن، وضعيف أمني، وضعيف خائن. : الطالب

  الشيخ: ...قوي أمني، وقوي خائن، وضعيف أمني، وضعيف خائن. هذه أربعة أقسام
بينهما  والثالث والرابع  والثاين يؤخر على كل حال يؤخر على كل حال ، أن األول يقّدم على كل حال، ومعلوم

وما كان يستدعي األمانة أكثر يقّدم فيه األمني،  تزاحم، فُينظر إىل ما كان يستدعي القوة أكثر فيقّدم فيه القوي، 
  طيع أن نقدم هذا على هذا.وما احتمل األمرين يُنظر فيه إىل القضية املعينة حىت نست

  ، لكن بشرط أن يكون ذلك حقيقة....جيوز أن يصف اإلنسان نفسه مبا يتصف بهوفيد دليل أنه قلنا 
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  ..... :الطالب
وقوله: حنن نقول: مباح، وتعرف أن املباح تعرتيه األحكام اخلمسة، قد يكون واجبًا أحياناً، وقد يكون حمرماً، إمنا 

ال ميكن أن نقول إنه مطلوب يف كل حال؛ ألنه قد يكون لغرض سيئ، وال أنه منهي هو على سبيل اإلباحة و 
  هذه  انتهت االية ..بكل حال ألنه قد يكون لغرض حسن. فهو على سبيل اجلواز.

  نفسه إال إذا اقتضت احلال. ....أيضاً جيد مثًال  .... :الطالب
  مباح، هذا األصل. ... الشيخ:
  .... :الطالب
  لكن إذا اقتضى احلال البيان يكون مطلوب، إما وجوباً أو استحباباً. نعم. الشيخ:
  ....ما يكون من باب التزكية  :الطالب
أنا ما قصدي أا التزكية، إذا كان قصدي التزكية من باب املنهي عنه، قد يقولون  ال ال الناس خيتلفون الشيخ:

اشرة هذا العمل، فيكون هنا قد مينع من ليس بأهٍل ملبلك: حتدث بنعمة اهللا فيكون مطلوباً، وقد يكون ألجل أن 
  ليبني نفسه. وجد

ْبَل َأْن تـَُقوَم ِمْن َمَقاِمَك  ميكن نأخذ من قوله: (( ] نأخذ منها فائدة وهو أن سليمان عليه 39))[النمل:قـَ
َأْن تـَُقوَم ِمْن قـَْبَل  الصالة والسالم قد رّتب شئون حيام، وأن له جملس خاص معروف معّني؛ ألن قوله: ((

ال شك أنه مقّدر مبدة معلومة، وإال مل يكن لذلك فائدة؛ ألن قيامه من مقامه إذا مل  ]39))[النمل:َمَقاِمَك 
  ، قد يبقى يوماً كامًال يف مكانه، وقد ال يبقى إال دقيقة واحدة.....يكن معلوماً فهل يُدرى مثًال 

 تقديروأما ما قال مثل هذا الكالم ، ته حىت أصبحت معلومة للناس، فلوال أنه عليه الصالة والسالم قد رّتب أوقا
  " فهذا ما ندري اهللا أعلم. من الغداة إلى نصف نهارما قاله املفسر " 

على كل حال يؤخذ منه: أن سليمان عليه الصالة والسالم كان قد رّتب أوقاته حىت صارت معلومة، وهذا ال 
ي يريده الناس أمٌر من أهم األمور أنه يرّتب أموره، حىت أن اإلنسان الذي يريده سيما بالنسبة لإلنسان املراد الذ

  يف حاجة يعلم أنه يف هذه الساعة جيلس، ويف ساعة أخرى ال جيلس ال يستفيد.
مثًال: يبق لنفسه جلسة مثًال يف بيته أو يف مكان مناسب على سبيل العموم إما بني عشاءين أو بعد العصر أو 

املهم شيء يعرفه الناس، يرتب لنفسه مثالً عمل معّني يعرفه الناس، حىت من أراده يف هذا العمل يأيت الضحى ... 
سليمان قد رّتب عمله يف وقته، والثاين: أنه ينبغي لإلنسان خصوصًا املراد من أمٍري وقاٍض وعاٍمل ووجيه  إليه.

  وغريه، ليجعل وقت معّني تكون أوقات حمددة.
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ون بأن هذا الرجل رجل منّظم، ويشعرون بأن اإلنسان الفوضوي إن شاء جلس وإن شاء قام حىت إن الناس يشعر 
  ألنه ليس مبنّظم، فال يعتربونه شيئاً.

  ].40))[النمل:قَاَل الِذي ِعْنَدُه ِعْلٌم ِمَن اْلِكَتاِب َأنَا آتِيَك ِبِه قـَْبَل َأْن يـَْرَتد ِإلَْيَك َطْرُفَك  ((
قـَْبَل َأْن تـَُقوَم ِمْن  جنود اهللا سبحانه وتعاىل وهم املالئكة أقوى من اجلن؛ ألن ذاك قال: ((يف هذا دليل على أن 

] أيهما أسرع؟ األخري بال شك 40))[النمل:قـَْبَل َأْن يـَْرَتد ِإلَْيَك َطْرُفَك  ]، وهذا قال: ((39))[النمل:َمَقاِمَك 
  وال سواء.

  ...... :الطالب
  م من الكتاب عامل وال يصلح له إال بالدعاء.ألن الذي عنده عل الشيخ:
  ألنه من العلم الذي عنده. ......ال يقال أنه أيضاً  :الطالب
       ] مفصولة عن قوله:40))[النمل:قَاَل الِذي ِعْنَدُه ِعْلٌم ِمَن اْلِكَتاِب  كونه يقول: ((ما ظاهر ..  الشيخ:

))  واألصل أن الكالم مع اإلنس، فالظاهر أنه رجل ليس من اجلن.39))[النمل:قَاَل ِعْفريٌت ِمَن اْلِجن [  
  يقال أن جربيل هو الذي قال هذا؟ :الطالب
ال. ما هو صحيح؛ ألن كل إنسان أو كل قائم ليس من البشر ال بد أن ينوه عنه؛ ألن األصل أن البشر  الشيخ:

  .نه نوه عهم الذين يتخاطبون وهم الذين يتفامهون، فإذا كان من غريهم 
  مثلما نّوه عليه اجلن. :الطالب
   مثلما نّوه عليه اجلن الشيخ:

ويف هذا دليل على كمال قدرة اهللا عز وجل؛ ألن كون هذا العرش العظيم يأيت من اليمن إىل الشام بلحظة ال 
  شك أنه من كمال قدرة اهللا اليت ال يتصور اإلنسان كيف تكون.

  اليمن إىل الشام قبل أن يرتد إىل اإلنسان طرفه؟ هل ميكن أن نتصور كيف جاء هذا مناالن  
حىت التقى هذا ذا  كشطت كشطما يتصور أنه يأيت ذه السرعة، وال نتصور أن األرض   ...لو يطري طريانا.

  أيضاً.
فَِإنَما  فقدرة اهللا سبحانه وتعاىل ما ميكن لإلنسان أن يتصورها، تأيت فوق التصور، وهكذا مجيع صفات اهللا ((

  ].14 - 13))[النازعات:فَِإَذا ُهْم بِالساِهَرِة * ِهَي زَْجَرٌة َواِحَدٌة 
  فجميع اخلالئق كلهم على ظهر األرض، من يتصور هذا؟ تستطيع تصور هذا؟ ما تستطيع تصوره.

  .....تتفتح  ....يعين: لو كان من األرض فتتشقق تتفتح بس ما 
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املهم أن هذه منوذج من صفات اهللا سبحانه وتعاىل يف عجز العقل مهما بلغ عن إدراك كنه قدرة اهللا، وكذلك 
بقية صفاته، فأنت اإلنسان علمك حمدود وطاقتك حمدودة، وال ميكن أن تتجاوز أكثر مما تشاهد أي: ما أطلعك 

  اهللا عليه.
ن حيث سّخر له أهل العلم واجلن، اجلن باألول ويف هذا دليل على فضل اهللا سبحانه وتعاىل على سليما

  وصاحب العلم بالثاين.
حقيقة؟ حقيقة، وإال لقلنا إنه جيوز املبالغة  مبالغة وإال ]40))[النمل:قـَْبَل َأْن يـَْرَتد ِإلَْيَك َطْرُفَك  وهل قوله: ((

أن اإلنسان يبالغ وإن كان ليس يف األمور، ولكن على كل حال املبالغة يف األمور قد وردت يف غري هذا النص، 
  مقصوداً على سبيل احلقيقة، وقد جاء ذلك يف القرآن ويف السنة أيضاً مبالغ يف األمور.

        ِمْن َفْضلِ  )) أي: اإلتيان لي به ((ِعْنَدُه قَاَل َهَذا  )) أي: ساكنًا ((فـََلما َرآُه ُمْسَتِقرا  وفي هذا ((" 
  ].40))[النمل:ُمْسَتِقرا  ] أي: سليمان، رأى العرش ((40))[النمل:فـََلما َرآُه  (( .]40النمل:[))رَبي 

واالستقرار هنا أمٌر زائد على جمرد الكينونة، ولو كان املراد باالستقرار هنا جمرد الكينونة لكان ذكره غري بليغ، وهلذا 
أي شيٍء تأيت به حىت املكان  هذا املكان، بينما فّسر املؤلف االستقرار هنا بالسكون يعين: كأن له أزماناً وهو يف

تريد ترتيبه مثًال، تعدله وتزينه ال سيما مثل العرش الذي له قوائم يف العادة، وهذا ثابت كأن له سنني، وهذا من  
  كمال القدرة أيضاً.

  ] ِمْن هذه لبيان اجلنس أو للتبعيض؟40))[النمل:قَاَل َهَذا ِمْن َفْضِل  ((
  :...الطالب
جيوز هذا وهذا؛ ألنه إذا قصدنا بالفضل اجلنس فهل لبيان اجلنس، وإذا قصدنا بالفضل هذا الشيء املعّني  الشيخ:

  فهو للتبعيض.. على كل حال هو صاحل هلذا وهذا.
] الفضل هو العطاء الزائد، وفضل اهللا تبارك وتعاىل على العبد ال يُعد وال 40))[النمل:َفْضِل رَبي  وقوله: ((

] ومن فضله على عبده أن ُحيسن إليه، مث يعد 34))[إبراهيم:َوِإْن تـَُعدوا نِْعَمَة اللِه ال ُتْحُصوَها  ى ((حيص
  ].60))[الرمحن:َهْل َجَزاُء اِإلْحَساِن ِإال اِإلْحَساُن  (( مث يعد احسان العبد احسانا فامهني ذا ؟ إحسانه إحساناً 

 وا عملهم إال أن حيسن إليهم، وإحسام عملهم إحساٌن من اهللا، ولكن هذاتقول: ما جزاء احملسنني الذين أحسن
َهْل  الفضل من اهللا على عباده أن يعد إحسان عمله وهو منهم إحساناً منه، كأن ما هم مستقلون به (( من متام

  ] اللهم لك احلمد.60))[الرمحن:َجَزاُء اِإلْحَساِن ِإال اِإلْحَساُن 
  ].40))[النمل:رَبي  ] الربوبية هنا خاصة، وهلذا أضافها إىل نفسه فقال: ((40)[النمل:)رَبي  وقوله: ((
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  وقد مر علينا أن الربوبية عامة وخاصة، وأن العبودية كذلك عامة وخاصة، وأن اخلاصة فيها ما هو أخص.
ُلَوِني  ((وقوله: "            َرب ُموَسى* َرب اْلَعاَلِميَن قَاُلوا آَمنا بِ  " والالم هنا للتعليل (( )) ليختبرنيلَِيبـْ

  ] فإن الربوبية ملوسى وهارون غري ربوبية عباد اهللا الصاحلني اآلخرين.122 - 121))[األعراف:َوَهاُروَن 
ُلَوِني" ((    " والالم للتعليل. ليختبرني))  لَِيبـْ

  ". ، وإدخال ألف بين المسهلة األخرى وتركه)) بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ألفاً وتسهيلهاَأَأْشُكُر  ((" 
شكر هذه آ)) إبدال الثانية ألفاً َأَأْشُكُر  بتحقيق اهلمزتني ((هذه ال حيتاج أن نقرأها إال إذا كان مشكال عليكم  

  ااشكر مهزة مسهلة بني األلف وبني اهلمزة.إبداهلا ألف، تسهيلها 
اشكر الذي آاه إذا قرأت بالتسهيل فلها صورتان: إدخال ألف يعين: معنإدخال ألف بني املسهلة األخرى وتركه 

  .واضح طيب بعد األلف مهزة مسهلة، أو بدون ألف يعين: أن التسهيل املد قبل التسهيل وعدم املد
" فبماذا يكون الشكر؟ يكون الشكر: بالثناء على اهللا تبارك وتعاىل على هذه النعمة يف  )) للنعمةَأْم َأْكُفُر  ((" 

ا.ذا  
  وكذلك االعرتاف بالقلب بأا حمض فضٍل من اهللا، وأنه ليس لك ا منة على ربك.

والثالث: القيام مبا تقتضيه هذه النعمة من واجب، وهذا الشكر اخلاص وليس الشكر العام؛ ألن الشكر يكون 
من الشاكرين  عامًا حبيث يوصف اإلنسان بأنه من الشاكرين على اإلطالق، ويكون خاصًا حبيث يوصف بأنه

  على هذه النعمة فقط.
مثال ذلك: رجٌل آتاه اهللا ماًال، فالشكر خاص على هذا املال أن يتحدث ذا املال على أنه من فضل اهللا 

  .)) أوتيته على علٍم عندي(( ونعمته، وأن يعرتف بقلبه أنه فضٌل من اهللا، ما يقول: 
وما يرتتب عليه من نفقات بسبب هذا املال، لكن قد يكون والثالث: أن يقوم بواجب هذا املال من دفع زكاته، 

اإلنسان مثًال من جهة أخرى يعص اهللا، يفّرط يف الصالة، مفّرط يف الصيام.. هذا نقول له: هل نصفه بأنه شاكٌر 
  على اإلطالق؟ 

  ال. :الطالب
  لكنه قائٌم بشكر النعمة املعّينة. الشيخ:

  خاص. إذاً: الشكر نوعان: شكٌر مطلق، وشكرٌ 
  فالشكر اخلاص: أن يكون بشكر النعمة املعّينة مبا تقتضيه.
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وأنت لو تأملت هذا وجدته موجودًا يف  والشكر العام: أن يكون قائمًا بطاعة املنعم مطلقًا يف مجيع األحوال.
نٍب عامة األوصاف احملمودة واملذمومة أيضاً، فالتوبة قد يوصف اإلنسان بأنه تائب توبة خاصة مقّيدة من ذ

  معّني، وقد يوصف بأنه من التائبني على سبيل اإلطالق.
  وجٍه حنمله؟  ] على أي40))[النمل:َأَأْشُكُر َأْم َأْكُفُر  طيب. قول سليمان َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم: ((

  هو اشار اىل هذا  الطالب:
بشاكٍر لنعمة اهللا يف غري هذا، وإذا قلنا أنه إذا قلنا أنه على العموم معناه أنه رمينا سليمان بأنه ليس  الشيخ :

                  َهَذا ِمْن َفْضِل رَبي على اخلصوص يعين: على هذه النعمة املعّينة فهو أوىل، وهلذا قال: ((
ُلَوِني    ] ليختربين به أأشكر اهللا عليه أم أكفر.40))[النمل:لَِيبـْ

ى هذه النعمة، أما النعم األخرى فنحن نؤمن بأن سليمان قد قام فالظاهر أا هنا على سبيل اخلصوص يعين: عل
فـََتَبسَم َضاِحًكا ِمْن  قال مثل هذا الكالم ((بشكرها؛ ألنه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم كما مر علينا يف قصة النملة 

           ْمَت َعَلي َوَعَلى َواِلَدي َوَأْن َأْعَمَل َصاِلًحا قـَْوِلَها َوقَاَل َرب َأْوزِْعِني َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الِتي َأنـْعَ 
 ].19))[النمل:تـَْرَضاُه 
  يف تأثريها على ما أنزل اهللا به عليه من نعم أخرى؟ ........نقول: هذه فعالً قد تكون  :الطالب
   على النعم األخرى.ال ال ما نقوله؛ ألن الذي نعتقد وهو أقرب من حال سليمان أنه قد شكر اهللا الشيخ:
  ...... :الطالب
ال ال، ال حتاول أبداً، هي على هذه النعمة أأشكر ما قال أأمت الشكر، لو قال: أأمت الشكر. أشكر  الشيخ:
  مطلقاً.

فاحلاصل: أن الذي يظهر لنا أا على هذه النعمة هذه النعمة هل أشكرها أم أكفرها؛ ألن كل نعمة حتتاج إىل 
كر العام معروف، اإلنسان يؤمن بقلبه أنه شاكٌر هللا على مجيع النعم، لكن عند نعمة معّينة شكٍر خاص، والش

  ....حتتاج هي أيضاً على شكٍر خاص، فالشكر على املال ليس كالشكر على 
أستعملها يف اجلهاد أجاهد، عنده  جلهاد، ما هو شكر النعمة هذه، أنمثًال إنسان عند قوة وقدرة على الرمي وا

  على بيان احلق مبا أعطاه اهللا تعاىل من العلم والفهم، شكر اهللا على هذه النعمة أن يبّني هذا األمر. قدرة
  فتجد أن الشكر خيتلف إذا اعتربنا كل نعمة حبسبها؛ ألنه خيتلف نقول: شكر هذا غري شكر هذا.

وتعاىل، هذه يشرتك فيها مجيع  لكن الشكر املطلق أن نعتقد بأن مجيع الفضائل واإلنعامات كلها من اهللا سبحانه
  الناس.



 10

ُلَوِني َأَأْشُكُر َأْم َأْكُفُر  (( ] إذا قال قائل: كيف يقول سليمان أم أكفر، فالكفر كلمٌة نابية تنفر 40))[النمل:لَِيبـْ
  منه النفس، فلما مل يقل: أأشكر أم ال أشكر، مع أن املعىن واحد لكن هذه أهون؟

لفة وعدم الشكر، حىت يبّني لنفسه أنه إذا مل يشكر فمعناه هو الكفر، فلكل نقول: ألجل ردع نفسه عن املخا
  مقام مقال.

، أن ينفر منك ويزداد قد ختاطب إنسان ترى أنه مل يشكر نعمة اهللا عليه فتخشى إذا قلت: أنت كافٌر بالنعمة
ك، وجدت أنه أشبه ذل نفورًا حىت من النعمة، وإذا قلت: أنت مل تشكر متام الشكر أو حق الشكر ... أو ما

  .ثرأهون، واألساليب تؤ 
يقال: أن ملكاً من امللوك رأى رؤية فأفزعته فقال: علي باملعّربين أو بالعابرين، فأحضروا له العابرين وقال هلم: إين 
رأيت أن أسناين قد سقطت فما ترون؟ فقام كبريهم فقال: أرى أن أهلك سيموتون. انزعج امللك فقال: أوجعوه 

  ، فأوجعوه ضرباً وقال: اصرفوهم هؤالء ما هم معّربين.ضرباً 
مث جاء مبعّربين آخرين وقال هلم: إين رأيت أن أسناين قد سقطت فقام كبريهم وقال: امللك أطول أهله عمراً، 

  وهم. مع أن املعىن واحد؛ ألن أهله لو ماتوا صار هو أطوهلم عمراً.دوقال: هؤالء أجل
يف قبول احلق والنفور منه، وقد مر علينا قصة إبراهيم عليه الصالة والسالم حيث قال  فاحلاصل أن التعبري له دخل

  ] ما قال: أنت جاهل وال تدري وال تعرف. 43))[مرمي:ِإني َقْد َجاَءِني ِمَن اْلِعْلِم َما َلْم يَْأِتَك  ألبيه: ((
] وهذا فضل اهللا يؤتيه من يشاء، 43))[مرمي:َأْهِدَك ِصَراطًا َسِويا  َقْد َجاَءِني ِمَن اْلِعْلِم َما َلْم يَْأِتَك فَاتِبْعِني ((

بعض الناس يهبه اهللا سبحانه وتعاىل قدرة على التعبري حىت إن العبارات تكون بيده كالعجينة، يالن له القول يف  
هلا، وبعض الناس كل ما يريد، فتجده يستطيع حىت لو أراد أن خيرج من لسانه كلمة ال يريدها على طول جيد بد

  ما يستطيع، فاهللا سبحانه وتعاىل يهبه ملن يشاء.
  ع نفسه عن املخالفة وعدم القيام بالشكر.د  ألجل أن ير ] نقول: عّرب ذا التعبري40))[النمل:َوَمْن َكَفَر  إذاً: ((

 "))  ي َغِنيرَب اباإلفضال على من يكفره ]40))[النمل:َكرِيٌم  )) عن شكره ((فَِإن ."  
غين عن شكره صحيح، أو غٌين مطلقًا ومن مجلة ما هو غٌين عنه شكر هذا  يعين: من كفر فإن ريب غين..

 اإلنسان على نعمة اهللا، فإن اهللا تعاىل ما أنعم على العباد حلاجته إىل أن يشكروه، بل لفضله عليهم وظهور آثار
  ليت من مجلتها النعم.أوصافه.. ظهور آثار صفاته العظيمة ما يكون إال بأفعاله ا

  أو النقم أيضاً ليظهر بذلك صفات االنتقام والغضب. 
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] أي: أنه سبحانه وتعاىل قد يبقي النعمة على من كفرها تكرماً منه أحياناً، وأحياناً 40))[النمل:َكرِيٌم   وقوله: ((
الكافر ا استدراجاً؛ لقوله استدراجاً، واهللا تبارك وتعاىل حكيم يهب فضله من يشاء، قد يبق اهللا النعمة على 

ٌر ِألَنـُْفِسِهْم ِإنَما نُْمِلي َلُهْم لِيَـْزَداُدوا ِإْثمً  (( وإال ال؟تعاىل: ))[آل ا َوال َيْحَسَبن الِذيَن َكَفُروا َأنَما نُْمِلي َلُهْم َخيـْ
            َوُأْمِلي * ْم ِمْن َحْيُث ال يـَْعَلُموَن َفَذْرِني َوَمْن يَُكذُب ِبَهَذا اْلَحِديِث َسَنْسَتْدرُِجهُ  ]، ((178عمران:

  ].45 -  44))[القلم:َلُهْم 
وقد يبقي اهللا تعاىل النعم مع الكفر تربية؛ حبيث أن اإلنسان يفتح اهللا عليه يف التأمل فيخجل من اهللا عز وجل، 

  فريتدع. أن يكون هو يبادر اهللا تعاىل باملعاصي واهللا تبارك وتعاىل يدر عليه النعم
] ألن الكرم يف مقابل الكفر ما يكون إال حيث يكون ذلك الكرم 40))[النمل:َكرِيٌم   وهذا هو ظاهر قوله: ((

من مصلحة الكافر ا، وإال ما ظهر آثار الكرم بل ظهر آثار الكفر، لو قال: حكيم صار هذا يشمل من تدرج 
نعمة إال حيث كان إبقاء النعمة عليه مصلحة له، ألجل أن اهللا به حىت أهلكه، لكن كرمي ما يتم الكرم للكافر بال

  يعود.
  ".  ] أي غيروه إلى حال تنكره إذا رأته41))[النمل:قَاَل َنكُروا َلَها َعْرَشَها  ((مث قال سليمان: " 

فيكون  إذا كان مثًال قوائمه طويلة ميكن يقّصر القوائم... وإال ال؟والتنكري حيصل بتغيري أدىن صفة من صفاته،
مثًال أمحر ممكن خيليها أصفر، يعين: سواًء هذا التنكري باألجزاء أو باللون أو  ....تنكري، إذا كان لون إحدى 

  بالفرش بتغيري الُفُرش، الظاهر أن هذا داخل يف التنكري.
  ]41))[النمل: َنكُروا َلَها َعْرَشَها نَنظُْر َأتـَْهَتِدي َأْم َتُكوُن ِمَن الِذيَن ال يـَْهَتُدونَ  ((

  ... الطالب:
  جواب األمر. مقرون على أنهنّكروا فعل أمر، وننظر  : الشيخ

معّني يدل على أن كل جنوده يف طاعته؛ ألنه لو كان  شخصنّكروا ننظر، كلمة نّكروا ومل يوجه اخلطاب إىل 
ال يستطيع أن يقول ال، خيشى أن أحداً من اجلنود يتمرد لكان يوجه اخلطاب إىل شخٍص معّني ألجل أن حيرجه ف

وهكذا عظمة السلطان تكون مبثل هذا، عندما يقول السلطان مثًال أو األمري: القهوة يا ولد. كل احلاضرين 
  يفزعون، قهوة قهوة فتجيه بسرعة.

                 نَنُظرْ  ] نقول: هذه أيضًا خطاب عظمة، وهلذا قال: ((41))[النمل:َنكُروا َلَها َعْرَشَها  ((
] إما أن املعىن يقصد نفسه ويكون تعظيماً أو مع جنوده وحاشيته ينظرون مجيعاً أتدي أم 41))[النمل:َأتـَْهَتِدي 

  تكون من الذين ال يهتدون.
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الذي خيترب به سليمان هذه املرأة كما اختربها أيضًا فيما يأيت يف مسألة  وهذا كله أيضًا من أساليب االختبار
  لف وغريه أن رجلها رجل محار، فهذه من اإلسرائيليات املكذوبة، فقدمها كقدم غريها.الصرح، وأما قول املؤ 

  أن فيها برص فرييد أن يتزوجها. .... :الطالب
  سليمان. ...كل هذه ما هي صحيحة   الشيخ:
  .....تزوجها  :الطالب
  على كل حال هي جديرة بأن تتزوج ألا أسلمت وكانت ذكية. الشيخ:
  حبيث تصرف بالعقل؟ ........ه دليل على تصرف ما في :الطالب
إن كانت يف اآليات السابقة كنا نقبل منك الفائدة هذه، وإن كانت يف اآليات الالحقة درس اليوم ما  الشيخ:
  نقبله.

  .... 41))[النمل:َنكُروا َلَها َعْرَشَها  ((.. . :الطالب
  إن شاء اهللا. ...... الشيخ:
  علم. ....مما يقدمونه العوام  ....ما يقدمونه  ...يدل بأن مقام النبوة أعظم  ال ...يف قوله  :الطالب
هذه صارت هذه خاصة يف مثل مقام سليمان، وليس   ....ال. حىت اإلنسان العادي يقول كذا؛ ألن  الشيخ:

  م أكفر.يقول مثًال أنا اهللا سبحانه وتعاىل ما أعطاين هذه إال ليبلوين أأشكر أ ....كذلك حىت اإلنسان 
  .....ليس كفر مطلق، وإمنا  :الطالب
تتبعض وتكمل، مطلق شيء وشيء قبل قليل: الشكر، والتوبة، والكفر، واإلميان.. كل هذه  قلنا... الشيخ:

  مطلق، ال. هنا املراد به كفر النعمة.
  ....كفر النعمة الواحدة يعين   :الطالب
  .....لكن  الشيخ:
  . وإن مل يوجد املخلوق....جل وعال على العباد إمنا هو ألجل  فضل اهللا .....يا شيخ!  :الطالب
  ..مبا أن هذه الصفة صفة اهللا، قبل أن يوجد املخلوق .... الشيخ:

  ...؟ الطالب:
  كما أنه سبحانه وتعاىل متصٌف بالكالم مع أنه يتكلم مبشيئة، كونه يتصف باخللق مع أنه خيلق مبشيئة..  الشيخ:


